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Vilka är vi - och vad kan vi göra?
Triscan a/s är ett 100 % danskt företag som 
genom konceptframtagning, marknads-
föring och distribution av fordonsreservdelar 
till den professionella eftermarknaden har 
skapat en stark position på den skandinaviska 
marknaden, och en starkt stigande försäljning 
i övriga Europa.

Du får även en komplett produkt 
med alla nödvändiga monteringsdelar 
i en användarvänlig förpackning med 
monteringstips, artikelnummer, fordons- 
förteckning m.m.

Produkter i  
OE kvalitet

Brabrand, DK Glostrup, DK Hagen, D Saarbrücken, D

Varje dag utgår varor från Triscans 5 distributionscentraler i Brabrand, Glostrup och Hagen, 

Saarbrücken och Naumburg i Tyskland - till 35 marknader i Europa.

“Förbättrat resultat ökad

     effektivitet, högre leveranstakt,

     minskat lagervärde och mer

     kundnöjdhet „

Naumburg, D
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Snabb leverans

Reservdelar för 52 bilmärken

57.000 artiklar

28 varugrupper

Komplett leverans

Online Katalog
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“Jag är mycket glad över, att vi har lyckats att göra en avtal 
med Jens, som har uppnått goda resultat i branschen - senast 
som VD för Nordic Forum och FTZ. Jens är rätt person att 
utveckla Triscan till en ännu starkare aktör i Europa.”

Triscan trivs och kan fortfarande mer
“Den nuvarande ledningsgruppen, en fantastisk personal och
jag själv, har sedan vi tog över företaget i 2004, utvecklats
 till vad det är idag: En sund internationellt företag med
ett konkurrenskraftigt koncept och en mycket stor europeisk
potential”, säger John Iversen. Den nuvarande ledningsgruppen
i Triscan fortsätter som delägare tillsammans med Jens
Sørensen och John Iversen behålla majoritetsposten.

Företaget kommer att fortsätta under samma värdegrund 
“Jag är mycket glad att vidareutveckla Triscan, en sund, 
välskött och respekterat danskt företag. Mitt samägande och 
det faktum, att Triscan är ett 100% danskägt företag, har 
också vägt tungt i mitt framtidsval”, säger Jens Sørensen. 
“Men  det  är  vår  fantastiska  kemi,  vilket  har  varit  helt 
avgörande.  John  och  jag  arbetar  nämligen  från  samma 
grundläggande idéer och värdegrund”, säger Jens Sorensen 
ytterligare.

Direktör-skiftet i Triscan är långt ifrån första gången de två 
höjdarna korsar varandras spår. “John och jag har känt 
varandra hela vägen tillbaka till 70-talet. Här har vi arbetat 
båda för Tenneco, jag för Monroe och John för Walker.

Sedan dess åkte vi tillsammans, både i nära leverantörs- 
kundrelationer samt i flera nätverksanslutningar”, säger John 
Iversen.

Framtida mål för Triscan
Målet är att utveckla Triscan både nationellt och internationellt.
Planen  är  att  bli  en  betydelsefull  nisch  specialist  inom
flera viktiga områden, både som produktion, service och
systemleverantör för bilindustrin.
Den första framtida målet är tvåsiffrig tillväxt, säger de två
kända  branschfolken.  “Triscan  måste  fortsätta  med  sunt
förnuft. Här kommer ingen stor omvandlingsprocess, lyckligtvis
är det inte nödvändigt. Vi måste anpassa oss till omvärlden,
matcha kundernas behov och önskemål, inte minst genom
flexibilitet”, avslutar de båda parterna.

Tid för personliga projekt
Om att lämna tjänsten som direktör säger John Iversen: “Det
gör att jag kan syssla med andra saker - t.ex. styrelseuppdrag
i andra företag liksom jag är involverad i ett projekt med
entreprenör företag. Jag kommer naturligtvis också att vara
nära Triscan - men nu från styrelserummet “.
 

Triscan får ny direktör och förbereds till fortsatt 
internationell utveckling
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“The perfect match”; Så uttrycker Triscans nuvarande VD och storägare John Iversen och den kommande Triscan VD 
och delägare Jens Sørensen samstämmig. Den 2015/02/01 överlåter John Iversen direktör posten i Triscan till Jens 
Sørensen för att hädanefter själv ta över posten som styrelseordförande.

Den nya direktören för Triscan, Jens Sorensen, kommer från en position som VD för FTZ, Danmark.



TERMOSTAT UTVECKLING ÖVER TID 

Termostaten har under åren utvecklats från den kända enkla, 
traditionella termostaten utan bottenventil till termostat 
inbyggt i huset, först av metall och senare av plast, och där 
kylvattentemperaturen bestämmer termostatens öppning, till de 
nyaste typerna där öppningen av termostaten är elektriskt eller 
elektroniskt styrd via fordonets motorstyrning.

Moderna bilars motorer är mindre, både vad gäller vikt och volym, 
men i gengäld är de ofta med betydligt högre prestanda. Samtidigt 
är där en större efterfrågan på lägre bränsleförbrukning, och 
inte minst mindre föroreningar genom exempel. Euro 5 och 
Euro 6-normerna. Detta ställer nya krav på kylsystemet, inklusive 
termostaten, som därigenom har blivit mer och mer sofistikerade. 
Efterhand ingår termostaten även som en mindre del av motorn, 
för att optimera motortemperatur och bränsleförbrukningen.
 

Dessa nya typer av termostater kan ha upp till 3-4 sensorer/ 
brytare inbyggda i huset. Till VAG bilar med FSI och TFSI- 
motorerna är där i det kompletta termostathuset hela 2 inbyggda 
termostater att reglera motorns temperatur. Ytterligare kommer 
vi i framtiden att se termostater som en inbyggd och integrerad 
del av vattenpumpen.

Av bilmärken som använder termostater av den senaste tekniken 
kan nämnas Mercedes, PSA, Opel, Renault, BMW, Ford och 
VAG. De är alla en del av Triscan programmet

TERMOSTAT
UTVECKLING
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SOrtiments och 
LeveransOptimering

800 m ytterligare

“ Fördelarna är många och resultaten kan avläsas direkt på den nedersta raden.

 Vill du veta hur mycket extra inkomst du kan uppnå? „
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Många faktorer påverkar företagens förmåga att generera 
intäkter - till exempel. räntor, lagervärde, täckning, program 
täckning av bilparken, matningsmängd, leverans, köp frekvens, 
resurs, inköp, osv. Bakom SOLO (SOrtiment och Leverans 
Optimering) döljer en komplex beräkning som omfattar 
ovanstående parametrar, och baserat på information från ditt 
företag, kan beräkna intjäningsförmåga genom att ersätta en 
eller flera leverantörer med Triscan.

SOLO-utvärderingsverktyg har använts i nästan 2 år och utbytet 
för Triscans kunder har i all blygsamhet varit imponerande.

Bland de klienter, som baserat på resultaten av SOLO 
beräkningen och ändrat till Triscan, ses:

- Intäktsökning
- Högre matningsmängd
- Ökad lagerrotation
- Förbättrad försäljningsintäkter och vinstmarginal
- Minskning av lagervärdet och administrativa
 kostnader

Resultaten uppnås genom att förbättra kundens 
produkterbjudanden med Triscans omfattande program och 
förmåga snabbt att leverera varorna. Försäljningen växer 
eftersom det blir möjligt att lagra ett bredare program för en 
liten investering. Dessutom tillhandahålla Triscan uppdaterade 
program så att delarna till de senaste bilmodellerna ständigt 
är tillgängliga, samtidigt som relevanta data, stöd för 
lageroptimering, tekniska instruktioner och manualer är 
tillgängliga.

Den höjdhoppare, som gått över till Triscans kablar i 2012, 
uppnådde 48% omsättningstillväxt på bara ett år, och följande 
citat talar för sig själv: “.... Den största prestationen av vår 
verksamhet i termer av tillväxt har varit med Triscan i 2012; 
våra inköp kommer att överstiga 2011 och att vara nästan 
dubbelt “.

Självklart vill vi också visa dig hur mycket du kan förvänta dig 
att förbättra din lönsamhet med Triscan.

Kontakta Triscan säljrepresentant i ditt område eller kontakta 
Steen Ray Pedersen på +45 87 43 33 33 för en besöksavtal.

SOLO
 – vägen till ökade utbyte och kundnöjdhet

”
“Den höjdhoppare, som gått över till 

Triscans kablar i 2012, uppnådde 
48% omsättningstillväxt på bara 
ett år 

 Öknad lönsamhet

 Högre konkurrenskraft

 Kundtillfredställelse

1

2

3

• Större tillgänglighet

• Optimering av resurser

• Effektiva inköp

• Reducerat lagervärde 

• Snabbare lageromsättning

• Cash-Flow & driftskapital

• Focus på huvudprodukter
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Triscan framvagnsprogram, är med sina mer än 6000 
referenser Europas största, har återigen fått växtvärk. Det 
senaste tillskottet är 47 referenser i elektrisk servostyrning, 
som är den senaste utvecklingen inom servostyrning och det 
är kanske mer känd som EPS (Electric Power Steering).

EPS-tekniken
EPS-tekniken är nu allmänt använd i mikro, mini och 
medelstora bilar som Fiat 500, Hyundai i10, Nissan Micra, 
Opel Corsa och Renualt Scenic. Liksom Triscans program 
med traditionella rack och servostyrnings pumpar, är dessa 
renoverade delar, som är en del av ett utbytesprogram. I vissa 
fall förbättrades de elektriska axlar jämfört med avvikelser i 
den ursprungliga designen. Till exempel ersätts ett relä från 
16 ampere till 32 ampere på en modell där det har visats att 
reläet överhettas så starkt till lödning på 

kretskortet är “kall” och förlorar förbindelsen. Den elektriska 
rattstången är monterad i bilen och kontrolleras av bilens 
ECU. Rattstången är fäst vid ett manuell styrväxel via en 
kollisionssäker axeln. Axeln är inte en del av leveransen när 
du beställer en elektrisk rattstång. 

De 47 nya referenserna finnas i Triscans katalog.

Nyligen har Triscan framvagnsprogram också utökas med 
4 referenser inom racksats med elektrisk servostyrnings 
pumpar, som bland annat finnes på vissa modeller från Ford, 
Opel, Skoda Seat och VW. 

Men även i Triscans egen program av länkarmar är 
spännande nyheter på väg från Triscan. Inom kort kommer 
Triscans produktionsverktyg för länkarmar på VW Up, Seat 
Mii och Skoda Citigo att producera de första exemplaren av 
OE kvalitet för på den professionella eftermarknaden.

Elektrisk servostyrning in i Europas bredaste 
framvagnsprogram

8
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Det har funnits en ökande efterfrågan på växel wire - Triscan har därför beslutat att införa mer än 100 nummer av växel wire
- företrädesvis europeiska bilmärken.

Vi introducerar växel wire för de flesta franska bilmärken och Alfa Romeo (Mito), Fiat (inklusive 500, Grand Punto och Ducato), 
Ford, Mercedes Viano / Vito, Opel, Toyota, Volkswagen och andra.

Alla wire är naturligtvis producerade i vanlig O:e kvalitet.

Triscan introducerar nu växel wire

Växel wire för Citroën C1, Peugeot 107 och Toyota Aygo 
(Triscan ref. 8140 10701)

Schaltzug für Ford Transit (Warennr. 8140 16705)Växel wire för Ford Transit 
(Triscan ref. 8140 16705)

Växel wire för Mercedes Vito och Mercedes Viano 
(Triscan ref. 8140 23701)



“Det blir inte bättre - OE delar, detaljerade monteringsanvisningar

     och marknadens bredaste täckning av den europeiska bilparken. „
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Kamremspaket under

Kamrem systemet är en viktig och 
sårbar del av förbränningsmotorn och en 
olycka är oftast en kostsam affär. Det är därför det är viktigt 
att använda de bästa komponenterna, säkerställa korrekt 
ersättning och inte minst följa serviceintervallen.

Endast det bästa är gott nog
Därför ser du bara remmar från världens största tillverkare
- Gates - i Triscan kamremspaket. Tillsammans levererar
Gates mer än 75% av alla remmar för första montering
(OEM) och eftermarknad (OES) över hela världen. Gates
kamremskomponenter är bla. 1:a monterat på Alfa Romeo,
Audi,  Citroën,  Fiat,  Ford,  Honda,  Mazda,  Mercedes,
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Toyota,
Volkswagen, Volvo och många andra.

Samma rembyggnad varje gång!
Till skillnad från andra tillverkare är du med 
Gates OES-rem säkrad samma kvalitet och 
konstruktion som med en OEM-rem. Alla 
remmar har en polyester förstärkt  utsida  som  
skyddar  remmen  mot slitage från spännaren 
och stödhjul. Dessutom är  kamremmar  
tillverkade  av  högkvalitativt HNBR gummi 
som motstår nedsmutsning och värme, vilket 
ökar livslängden.

Remspännaren och stödhjul är inget undantag 
Därför finns det ingen undantag på kvaliteten 
på dessa delar av Triscan kamremspaket. 
Även här används uteslutande delar från de 
bästa och viktigaste aktörerna på marknaden - 
som Gates, Ina, Litens, GMB, Timken och andra 
- Så du är garanterad en mycket hög och jämn 
kvalitet.

En komplett leverans - nu också med vattenpump
I  Triscan  kamremspaket  hittar  du  också  alla
nödvändiga  bultar,  O-ringar  och  andra  nödvändiga  delar

 
som behövs för att ersätta 
kamremsdrevet. Vidare har 

du också  möjlighet  att  välja  
från ett  brett  spektrum  av  Triscan 
kamremspaket med vattenpump, som 

är  riktad  mot  bilmodeller  där  utbyte  av 
vattenpumpen med fördel utföres i samband med byte 

av kamrems systemet.

För särskilt svåra typer av motorer, hittar du detaljerade 
och rikligt illustrerad monteringsanvisningar som 

ingår i Triscan gula lådor. Detta säkerställer en 
korrekt installation.

 

 mikroskop
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NY HEMSIDA 
MED NYA 
MÖJLIGHETER

I ansträngningen på, så enkelt som möjligt, att göra relevant 
information tillgänglig lanserar Triscan nu en helt ny webbplats 
som möter mångfalden av konsumtionsmönster som ses 
bland Internetanvändare i dag. Och med nästan 3 miljoner 
träffar under en period på 4 år, har den gamla hemsidan klart 
indikerat, hur viktig en informationskanal är man pratar om.

PC, surfplatta eller smartphone?
Det förväntas att surfplattor och smartphones andel av den
globala Internettrafiken i slutet av 2014 har passerat datorn.
Triscans nya hemsida tillgodoser denna utveckling och justerar
automatiskt skärmens storlek för den enhet som har åtkomst
till webbplatsen. Så oavsett om du är på kontoret, i verkstaden
eller på resan, kan du alltid hitta eller återfinna uppdaterad
online information.

Vem är du?
Tidigare hade hemsidan primär till avsikt att kommunicera
med grossister på eftermarknaden (våra kunder), men
i takt med en generellt ökande önskan till information bland
konsumenterna - såväl verkstäder som bilägare - är den nya
hemsidan därför anpassat till detta behov. På hemsidan har
besökaren härmed fått möjlighet att ge sig till känna som
distributör/grossist, mekaniker, bilägare eller industri. Efter
att ha gjort sig till känna, kommer besökaren endast att
presenteras med relevant information.

Mångfaldigt förhållningssätt till nyheter
Konsumtionsmönster bland Internetanvändare är som tidigare 
nämnts mångfaldigt, vilket den nya webbplatsen också uppfyller 
i sin nyhetsbevakning. På hemsidan för var och en av de fyra 
typer av besökare - distributör/grossist, mekaniker, bilägare 
eller industri - presenteras de senaste nyheterna som är 
relevanta för just denna typ av besökare. Om du i stället går på 
“jakt” under Produkter, vill relevanta nyheter, tillsammans med 
produktinformation, installationsanvisningar och datablad för 
varje produktgrupp finnas här.

 

Om du i stället önskar att hålla dig regelbundet informerad via 
vårt elektroniska nyhetsbrev TRISCAN NEWS, har du möjlighet 
att registrera dig TRISCAN NEWS under menypunkten Press. 
Här kan du dessutom välja Arkiv för att få tillgång till samtliga 
nyheter i kronologisk ordning uppdelade efter år.
Sist men inte minst, har du också möjlighet att följa vår Linkedin- 
sida, där aktuella nyheter regelbundet kommer att publiceras.

TRIXNET säger också adjö
TRIXNET, där har varit ett slutet forum för Triscan kunder - och
som för övrigt har varit en integrerad del av Triscans elektroniska
katalog och e-handel sedan TRIWEB 2.0 infördes, säger också
adjö. Behovet av att göra information tillgänglig för Triscans
kunder genom ett stängt forum är inte längre närvarande.

Relevant   information,   som   tidigare   fanns   på   TRIXNET,
görs  istället  tillgänglig  på  den  nya  hemsidan.  Härmed  får
verkstäderna också tillgång till användbar produktinformation,
nyheter, monteringsanvisningar och datablad. Från TRIWEB
kommer det att vara möjligt att få direkt tillgång till en del av den 
nya hemsidan, som är målinriktat distributörer och grossister.
Detta görs via fliken TRIXNET som byter namn till WWW.

Det är vår förhoppning, att detta nya initiativ har skapat en 
informationskanal som uppfyller behovet av snabb och effektiv 
tillgång till relevant information för alla typer av besökare på 
såväl Triscan, vårt koncept och våra produkter.

Triscans nya webbplats möter Internetanvändarnas behov för anpassad, relevant information - oavsett om du besöker webb- 
platsen som en distributör / grossist, mekaniker, bilägaren eller industri
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Självjusterande kopplingswire
 - Triscan ref. 8140 28247 (VAG) och 8140 28247A (PSA)

Expansion av A-referenser i dom självjusterande kopplingswire (OE design)
För att tillmötesgå efterfrågan från marknaden kan Triscan nu erbjuda två typer av självjusterande kopplingswire vid 21 av 
våra mest populära referenser. Båda typerna av wire uppnår samma funktion på bilen, men det kan vara mycket individuellt 
från verkstad till verkstad vilken typ man föredrar att montera. Så nu kan våra kunder välja vilken wire de önskar.

VAG-typ
Denna typ av kopplingswire har dominerat
eftermarknaden  och  har  nästan
blivit  synonymt  med  kopplingswire  med
automatisk   justering.   Denna   teknik   är
original på VAG, men har anpassats till PSA-
modeller.

PSA-typ
Original PSA kopplingswire är försedda med
den typen av släppteknik - alla A referenser
blir  denna  typ  av  wire.  Vi  har  gjort  en
allmän monteringsanvisning till de nya A
referenser, som du hittar på www.triscan.
dk/sv.

Förbehåll för varierande design på wire, 
men åtdragning och montering av wire är 
samma grundläggande teknik.

Triscan har utökat programmet inom EPB (elektrisk parkeringsbroms) elektriska 
bromsok till nu att omfatta 22 referenser.

Bromsok ingår i vårt utbytesprogram och måste returneras som en komplett 
enhet (inkl. motor). För returnering av elektriska bromsok gäller Triscans 
allmänna regler för returnering av bromsok (stompant s.kr. 700 per bromsok).

Översikt över de nya referenser kan laddas ner på www.triscan.dk/sv.

Triscan har det - handbromswire sats med specialbeslag för Citroën, 
Fiat och Peugeot (2005)
 
Främre handbromswire i vanlig Triscan kvalitet, där allt som behövs för installation ingår (inkl. specialbeslag).

Passar till:
CITROËN JUMPY III, CITROËN DISPATCH, CITROËN C8, PEUGEOT 807, FIAT ULYSSE, FIAT SCUDO 3H NUOVO 2007, 
LANCIA PHEDRA

Beslaget är viktigt vid montering, eftersom wirel PSA OE ref. 4746.23 ersätts med PSA OE ref. 4746.52, men kan endast 
installeras, om du också byter ut PSA OE ref. 4754.42. Katalog information om handbromswire kan laddas ner på www-
triscan.dk/sv.

Handbromswire 8140 10196 
(LHD) för Citroën, Fiat och Peugeot (RHD, 8140 10105) PSA OE ref. 4754.42

Fiat OE ref. 1401271780

Elektriska bromsok i OE kvalitet - nu ännu fler 
i programmet

Elektriska bromsok ref.  
8170343642
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Triscan introducerar Duraboot 
drivaxel- och styrväxel damasker

Triscan utökar det existerande 
kvalitetsprogrammet i damasker till nu att 
omfatta Duraboot drivaxel- och styrväxel 
damasker. Med de nya typerna damasker 
från Duraboot kan vi erbjuda våra kunder ett 
tredje alternativ i damasker till drivaxel och 
styrväxel.

En “universell” drivaxel damask utan behov 
för att skära
Triscan Duraboot drivaxel damask skiljer sig 
från traditionell universaldamasker genom 
att inte behöva anpassa sig. Med ett urval 
av endast 8 olika damasker, är det möjligt 
att uppnå nästan 100% täckning av den 
europeiska bilparken.

Vidare är det ett tidsbesparande fördel att 
det inte är nödvändigt att avlägsna drivknuten 
före installation av damasken - Anbringande 
av damasken görs snabbt och effektivt med 
hjälp av monteringskonan (Triscan ref. 8541
100) eller AIR-TOOL verktyget (Triscan ref. 
8541 103.).

Information om vilken av de 8  referenser 
som passar en specifik bil kan hittas i noter 
i Triweb, Tecdoc och andra kataloger som 
använder Triscans information.

En “universell”-styrväxel damask för 
användning utan att skära
Triscan Duraboot styrväxel damasker är 
användbara för ett stort antal fordon, och 
med endast 9 olika damasker täcker nästan 
100% av den europeiska flottan.

Damasken monteras snabbt och effektivt 
utan att skära med hjälp av den medföljande 
monteringskonan. Enklare kan det knappast 
göras.

Styrväxeldamasken installeras snabbt och en-
kelt - utan att skära.

Damaskerna levereras med 
alla nödvändiga komponenter.
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Installationen är snabb och enkel med hjälp 
av monteringskonan (Triscan ref. 8541 100) 
eller AIR-TOOL (Triscan ref. 8541 103).

Bekvämt alternativ till den traditionella 
universala-drivknutdamasken
Genom att använda Quick-fit damasken - som 
är en klippt/delad damask för limning - är det 
inte nödvändigt att ta bort drivknuten före 
installation av damasken.

Quick-fit damasksats innehåller - förutom 
damask–ocksåklämmor,skalpell,lim,handskar 
och detaljerade monteringsanvisning.

Mer information om Triscan program för 
damasker och tillbehör finns i vår nya damask- 
broschyr, som du kan ladda ner på www.
triscan.dk/sv.

Quick-fit damasksats (Triscan ref. 8540 22 
innehåller damask, klämmor, skalpell, lim, 
handskar och monteringsanvisning)

Vi utökar vår damaskprogram ...

Monteringskonan - Ref. 8541 100

AIR-TOOL verktyget - Ref. 8541 103

Sortiment av 8 st. damasker,
ref. 8540 08105
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Triscans framvagns program har utökats med 30 referenser 
i elektriska servopumpar och styrväxelsatser. Härmed omfat-
tar Triscan programmet i elektriska framvagnsdelar en stor 
del av den danska och svenska bilparken, inklusive bland an-
nat, Ford, Opel, Skoda Seat och VW. Programmet uppdateras 
kontinuerligt.

Alla elektriska styrväxlar och pumpar är av mycket hög kvalitet 
och som uteslutande tillverkas av ledande OE leverantörer och 
kan beställas via Triscan Triweb.

Utveckling av referenser i 
elektriska servopumpar och 
styrväxelsatser i Triscan 
framvagns program

Elektrisk styrväxelsats från Triscan 
(ref.  8510 2400105) - passar till Opel Astra och Zafira.

Elektrisk servopump från Triscan (ref.: 851524625) – 
passar till Opel Astra och Zafira.

Och vad är Triscan webbtjänst, frågar många antagligen? 
Triscan webbtjänst är din möjlighet att integrera 
inventeringskontroller och beställning av Triscan produkten 
direkt till din egen webbkatalog / ekonomi systemet och 
därigenom ge inköpansvariga i din organisation möjlighet i ditt 
eget system för att:

1. Få information om tillgänglighet från den eller de av  
 våra två lager som du vill
2. Direkt att göra beställningar på Triscan produkter

I en upptagen vardag, är det inte svårt att urskilja fördelarna 
med att använda den här tjänsten - t.ex.. den stora 
tidsbesparing du får i nödköp eller akutvarusituationer.

Förutom effektivitetsvinster i ditt företag kommer det att vara 
en förteckning över förmåner som där kan läggas till ökad 
försäljning och förbättrad matningsmängd som en direkt följd 
av färre restordersituationer.
Och vi vet alla vad det betyder. Glada och nöjda kunder! 
Kontakta oss för mer information om hur du kommer igång
med Triscan webbtjänst.

Ditt ordersystem
Ditt lager

Vårat lager

Beställning Server Server

LagreDin versamhet TRISCAN

Öka din försäljning och din 
leverans med 
Triscan webbtjänst



Triscan oljeplugg - en “smart part”
 
Triscan är lagerhållare av två sortiment med oljepluggar. Varje sortiment innehåller 13 olika oljepluggar med tillhörande 
packningar.

Med dessa sortimenten är du väl täckt, eftersom de 
täcker de flesta fordon. Programmet utvecklas kontinuer-
ligt - och den senaste är alltid att hitta i Triweb. Här kan 
du också hitta lösa tätningar och oljepluggar för påfyllning 
av sortimentboxen.

Översikt över sortimenten och lösa delar kan laddas ner 
på www.triscan.dk/sv.

 

8500 10640
till främre krängningshämmare på Citroen 
Jumpy, Fiat Scudo och Peugeot Expert 
från 2007

8500 10653 
till främre krängningshämmare på Citroen 
Jumper, Fiat Ducato och Peugeot Boxer 
från 2006

8500 10654
till bakre krängningshämmare på 
Citroen Jumper, Fiat Ducato och 
Peugeot Boxer från 2006

En defekt bussning på krängningshämmaren på Citroën Jumpy/Jumper, Fiat Scudo/Ducato och 
Peugeot Expert/Boxer kräver, att man byter ut hela krängningshämmaren.

Triscan har nu utvecklat reparationssatser för dessa modeller, som gör detta utbyte 
tidsbesparande och billigare, eftersom dessa satser gör det möjligt att ersätta bussningarna 
utan att ta bort krängningshämmaren.

Triscan krängningshämmar reparationssatser innehåller alla nödvändiga komponenter och 
programmet innehåller följande 3 artikelnummer:

Krängningshämmar 
reparationssats ingår i 
Triscans omfattande styr-
program i OE kvalitet och 
innehåller mer än 6000 
referenser.

Samtliga ovanstående 
referenser kan beställas via 
Triweb eller TecCom.

Oljeplugg sortiment 1 (ref. 95-0501) och oljeplugg sortiment 2 (ref. 95-0502)

17

Super smart alternativ till utbyte av komplett 
krängningshämmaren



“Kompromisslös kvalitet till konkurrenskraftiga priser, garanterat nöjda kunder„
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Alla flexrör och skarvrör är tillverkade av rostfritt stål. Flexrör är tillverkad av robust 3-lagers konstruktion som 
garanterar lång hållbarhet. De många versioner gör det möjligt att använda båda rören och skarvrör i många 
sammanhang.

 
 Triscan flexrör
 Triscan flexrör för montering av U-skarvrör som används i katalysatorer och grenrör för diesel- och
 bensinmotorer.
  
 
 Triscan flexrör för svetsning
 Triscans flexrör för svetsning används i katalysatorer och grenrör för diesel- och bensin-
 motorer.
 
 
 Triscan skarvrör
 Triscans skarvrör används vid installation och reparation av avgassystemet.

 
 I Triscans omfattande sortiment av flexrör och skarvrör finns totalt 62 referenser. 
 Se hela programmet på www.triscan.dk/sv

Triscans flexrör och skarvrör
för avgassystemet

Innersta lager

Mellersta lager

Yttersta lager

Flätad slang i metall

Flexrör i metall

Flätad slang i metall

Triscan flexrör, för svetsning samt skarvrör - alla extra god kvalitet SS 304:e



“Vi hjälper våra kunder att skapa nöjda och lojala kunder butik, så att de fungerar bra i 

konkurrensen på eftermarknaden„
20



I den nya ON/OFF vattenpumpen avbryts flödet av kylvätska 
i kallstarts situationer, så att motorn snabbt når sin arbet-
stemperatur.

Bakgrund
Euro-6 standarden för personbilar träder i kraft 2015,
och stärker ytterligare kraven på hur mycket nya bilar
kan förorena. Som en direkt följd härav, ställes höga krav
på  uppfinningsrikedom  av  utvecklare  av  nya  bilmotorer.
Alla  komponenter  och  system  i  och  kring  motorn  är
föremål  för  nya  innovationer  -  inklusive  vattenpump.

Teknologi
I den nya ON/OFF vattenpumpen är flödet av kylvätskan i
kylkretsen avbruten av en pneumatiskt manövrerat hölje
som kapslar in vattenpump pumphjulet. Kylvätskan och den
pneumatiska mekanismen som styr kåpan hålls i motsats till
konventionell vattenpump tätning, åtskilda av tre membran.
Membranstrukturen är även under svåra driftsförhållanden
mycket välfungerande. Mekanismen för kontroll av kåpan är
konstruerad som ett så kallat felsäkert/felsäker funktion -
dvs. vattenpumpen genom bristande vakuum arbetar som
vanligt.

Fördelar
Jämfört  med  tätningsringar,  finns  det  ingen  friktion  i
membransystemet och därmed mindre risk för slitage. En
annan fördel är den minskade risken för skador orsakade
av smuts i kylsystemet. ON/OFF-vattenpump är med andra
ord, en mer pålitlig och hållbar konstruktion i jämförelse
med en konventionell vattenpump.

Passar till
Vakuumpumpen (Triscan nr. 8600 29056) för VAG-gruppen
1.2 TSi, TFSI (CBZA och CBZB) motorer, som är monterad i
AUDI (A1 Sportback / A3 II Sportback), SEAT (Altea / Altea
XL / Ibiza V / Leon II ), SKODA (Octavia II, SW / Octavia III
/ Roomster / Yeti) och Volkswagen (Golf VI Variant / Golf
VI Plus / Jetta IV / Polo VI / Touran / Caddy III).

En annan möjlighet
Till exempel BMW, men även VAG och Ford, har genom
det senaste årtionde och i stigande omfattning använt
elektriska vattenpumpar på många av deras modeller. Den 
elektrisk vattenpump är också en av de innovationer inom 
vattenpumpar, som har sett dagens ljus till följd av införan 
det av EURO-normerna.

 
OE kvalitet till hela vagnparken
Som grossist och verkstad går du mycket sällan förgäves
med en förfrågan till Triscans sortiment av vattenpumpar
i OE-kvalitet. Programmet innehåller hela 660-lagerförda
referenser  -  bland  dessa  både  vakuum  och  elektriska
pumpar - och täcker därmed mer än 95% av den svenska
vagnparken.
 

Produktkoordinator Søren Nielsen
 med en vakuumstyrd vattenpump

Kåpan i ON-position Kåpan på väg i OFF-position

Vakuumstyrd vattenpump för eftermarknaden är klar från 
Triscan

21
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Det nya programmet omfattar sensorer för motor- och 
bromsreglering till hela den europeiska vagnparken, inklusive 
alla asiatiska bilmärken, och införts i tre steg. Eftermarknaden 
för sensorer präglas idag av ett stort antal leverantörer med 
smala produktsortiment som antingen bygger på ett fåtal 
utvalda märken av bilar, eller endast ett fåtal av de sensorer 
som är involverade i bilmotorn och bromskontroll. Det kommer 
Triscan att ändra! Erfarenheten visar, att genom att erbjuda 
ett omfattande program och lager ökar både försäljning och 
inkomst för alla aktörer på eftermarknaden.

I det första steget införs ABS-sensorer, slitageindikatorer för 
bromsbelägg och syrasensorer. “Vi har utökat vårt centrallager 
i Århus med mer än 5500 platser, och på samma gång, har vi 
också lagrat upp till våra fyra decentraliserade lager i Danmark 
och Tyskland”, säger försäljnings- och marknadschef Steen 
Ray Pedersen. I det andra och tredje steget införs enbart 
sensortyper, som alla är knutet till motorstyrning.

ABS-sensorer och slitage indikatorer kommersialiserar 
Utbyggnaden   av   ABS-sensorerna   och   slitageindikatorer 
kompletterar och fulländar Triscans bromsprogram som 
bl.a. också omfattar ABS-ringar. “Sedan introduktionen 
lite över ett år sedan, har vi sett en stark efterfrågan på 
våra ABS-ringar i hela Europa”, säger Steen Ray Pedersen 
och fortsätter: “En del av framgången kan tillskrivas, att 
Triscan först har träffat en nisch i marknaden, där det har 
varit ett verkligt låg täckning. För det andra har vi lanserat 
den bredaste täckningen program med mer än 150 olika 
ABS-ringar, som alla är tillverkade i extra drag- och hållbart 
rostfritt stål“. Slitageindikatorerna som Triscan lanserar nu, 
är alla clip-on typ och bör bytas varje gång bromsbeläggen 
byts ut.

Plug ock play
Bland marknadens leverantörer av syrasesorer är det inte
ovanligt att stöta på de så kallade universella syrasensorer.
I denna typ av syrasensorer, skall den ursprungliga kontakten
återanvändas.  Det  vill  säga,  lambdasondens  4-5  ledare
skall lödas, isoleras, och sist men inte minst inkapslas, så
hela fogen kan motstå värme, kyla, fukt, salt och smuts.
“Den här metoden är långsam, innebär stora risker för att
ansluta lambdasonden, fel och mycket sårbar om fogen”,
säger  produktkoordinator  Peter  Voldgaard  från  Triscan
och fortsätter, “Även om det kräver ett mycket större antal
referenser i produktsortimentet, tror vi att plug ock play
syresensorer  är  den  bästa  lösningen.  Detta  säkerställer
grossisten, verkstaden och särskilt bilägare en problemfri
reparation med lång livslängd “.

Premium kvalitet är ett måste
Det händer tyvärr periodvis, att sensorer av mycket varierande
kvalitet finner sin väg till eftermarknaden. Speciellt när det
gäller sensorer för motorstyrning är effekten av dålig kvalitet
tyvärr mycket dyrt, tidskrävande och dåligt för förhållandet
mellan bilinnehav, verkstad och grossist. “Vi har som alltid
varit mycket uppmärksam på kvalitet och försäkrat oss om
att det lever upp till vår redan mycket höga standard”, säger
produktchef Jörgen Grand från Triscan och fortsätter, “Vår
produktion är naturligtvis efter OE specifikationer och i enlighet
med fordonsindustrin standarder. Till exempel, utförs 100%
funktionstestning av varje syrasensor och ABS-sensorer som 
en del av vårt program. “
 

Triscan tar första steget i införandet av det mest 
omfattande sensorprogramet

NYHET

I ett nytt initiativ från Triscan, vill den danska verksamheten med distribution i större delen av Europa, göra sourching av 
en komplicerat sammansatt produkt område lätt för grossist/distributör och härigenom verkstäderna på den europeiska 
eftermarknaden.

I samband med de nya initiativen är två kategorier, som är nära knuten till sensorprogrammet, har uppdaterats - 
respektive termokontakter och tändspolar. I programmet för termobrytare finns nu totalt mer än 150 referenser. Inom 
tändpolar finns nu totalt mer än 340 referenser, och programmet är specifikt utökat med pencil/top plug coils, rail coils 
(tändkassett) och block ignition coils till den nyare delen av bilparken.

!



“Ta Triscan på vägen till tillväxt.„

NYHET



“97% täckning av den europeiska bilparken, låga leveranspriser och snabb leverans med bara 

en leverantör ... den direkta vägen till förbättrad nedersta raden och kundtillfredsställelse.„
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Stort intresse för Triscans bromsslangar
Vi upplever just nu en stor och växande intresse för Triscans 
bromsslangar, vilket inte är förvånande. Med mer än 2.800 
referenser har Triscan bromsslangsprogram den bästa täck-
ningen i Europa, inklusive Chevrolet, Hyundai, Kia, Mazda, Su-
zuki och Toyota. Genom att lägga Trican bromsslangar för 
din produkt linje, kan du erbjuda dina kunder 97% täckning av 
den europeiska bilparken.

OEM specifikationer 
Alla slangar är tillverkade för OEM specifikationer. Detta in-
nebär att de beslag, konsoler, skydd, etc., är likvärdiga med
den ursprungliga bromsslangen, vilket ger den bästa möjliga
lösningen i fråga om säkerhet och installation.

En komplett produkt
Tillsammans  med  bromsslangarna  levererar  Triscan  även
banjobultar och brickor, i de fall där det är en del av OES. Både
när det gäller säkerhet och installation är detta naturligtvis en
annan fördel du får med Triscans bromsslangar.

Certifikat och standarder
Triscans bromsslangar är föremål för bilindustrin krav:
• TS 16949
• ISO 14001
• DOT

Produktion och 100% kontroll 
Tillverkningsprocessen, inbegripet tillverkning av slang, 
beslag, konsoler och ytbehandling kontrolleras regelbundet. 
Detta  garanterar  fullständig  kontroll  över  varje  steg  av 
tillverkningsprocessen, som kulminerar i en provtryckning av 
varje bromsslang.

Slangen
Uppfyller och överträffar SAE J1401, DOT, FMVSS 106 och
OEM specifikationer. Genom att göra så, är alla krav i fråga
om  prestanda,  märkning  och  montering  uppfyllda.  Detta
inkluderar en trycktest där slangen ska tåla ett tryck av mer
än 80 bar/1160 PSI.

Rör

(EPDM)

Förstärkning

(PE/PVA)

Friktion

(SBR)

Förstärkning

(PVA)

Kappa

(EPDM) 

 EPDM  Ethylene Propylene Diene Monomer (gummi)
 PE  Polyethylene
 PVA Polyvinyl Alcohol
 SBR Styrene Butadiene Rubber (gummi)

Opartisk jämförande tester
Utöver  den  pågående  kvalitetssäkring  som  utföres  under
tillverkningsprocessen,  är  Triscan  bromsslangar  genom
stickprov  föremål  för  oberoende  och  jämförande  tester
utförda av oberoende testinstitut såsom danska Teknologisk
Institut.

Den nya generationen
Flera av VAG-gruppens nyare bilmodeller är utrustade med
bromsslangar utformade som en kombination av både slang
och rör. Triscan bromsslangs program omfattar naturligtvis
också av denna nya typ av bromsslang.

Programmet i bromshydraulik inkluderar också:
• Bromsok
• Hjulcylindrar
• Huvudcylindrar
• Bromsregulatorer



26

Expansion i Triscan program av ABS-ringar 

Reservdelar till VW Up, Seat Mii och Skoda Citigo
Triscan är nu återförsäljare av skivor, trummor, hjullager och gasfjädrar för följande bilmodeller: VW Up, Seat Mii och Skoda 
Citigo.

Triscan har utökat antalet referenser i ABS-ring program, så att det nu omfattar 150 referenser, inklusive för Toyota, Mercedes, 
Peugeot, Hyundai, Honda, Volvo och andra. Alla ABS-ringarna är redo för omedelbar leverans.

Förutom de vanliga ABS-ringararna, innehåller programmet också magnetiska ABS-ringar.
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Bromsskiva (varunr. 8120 291060/OE-nr. 1SO 615) 301) 

Fram hjullager (varunr. 8530 29132/OE-nr. 1SO 498 625) Bak hjullager (varunr. 8530 29235 / OE-nr. 1SO 598 

Bremstrumma (varunr. 8120 29228/OE-nr. 1SO 609 617) 

Gasfjädrar (bak) för Up 
(varunr. 8710 292107/OE-nr. 1S6 827 550 D)
Gasfjädrar (bak) för Mii og Citigo 
(varunr. 8710 292108/OE-nr. 1ST 827 550 B) 

Bromsskivor och trummor med integrerade hjullager
Triscan kan nu leverera bromsskivor och trummor med integrerade lager för Renault och 
Citroën.

Alla bromsskivor och trummor med lager är i den vanliga OE kvalitet.

Bromsskiva och bromstrumma med integrerad hjullager Bromsskiva och bromstrumma med integrerad hjullager

Länkarm höger (varunr. 8500 295064 ) 
och länkarm vänster (varunr. 8500 295063) 



Triscan a/s

Engmarken 11, DK-8220 Brabrand

Tlf.: 08 - 20 64 00 Fax: +46 (0) 8-41159 00

E-mail: auto@triscan.dk

www.triscan.com


